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REGULAMIN POBYTU W 0ŚRODKU SŁONECZNA 

1. Rezerwacja: 

 Rezerwacji można dokonać: osobiście, telefonicznie lub e-mailem. 

 Rezerwację uważa się za potwierdzoną po dokonaniu przedpłaty w wysokości 30% 

należności za cały pobyt, w terminie 7 dni od daty rezerwacji.  

 Wpłaty należy dokonać na numer rachunku: 93 9082 0005 0006 7276 3000 0010, Halina, 

Witold Ceglarek, Góra 48, 64-410 Sieraków, w tytule proszę podać datę rezerwacji oraz 

imię i nazwisko osoby rezerwującej. 

 Pozostała kwota należności jest uiszczana w dniu przyjazdu. 

 Przedpłata jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji nastąpi najpóźniej na 31 

dni przed zaplanowanym rozpoczęciem pobytu. W takiej sytuacji zwrotowi podlega 

50% wpłaconej kwoty. 

 Niestawienie się Gościa w ośrodku do godziny 10.00 rano dnia następnego (przyjazd na 

drugi dzień) jest równoznaczny z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie 

powiadomi recepcji. 

 Rezerwacja załatwiana bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia pobytu opłacana jest 

w całości w dniu przyjazdu, najpóźniej jednak dzień po przyjeździe do godziny 12.00. 

 W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w zarezerwowanym czasie, z przyczyn 

niezależnych od ośrodka, pobrana należność za pobyt nie podlega zwrotowi. 

 Przedłużenie pobytu poza okres ustalony może byś spełnione w miarę istniejących 

możliwości po uprzednim zgłoszeniu w recepcji. Życzenie przedłużenia nie wiąże 

ośrodka. 

2. Warunki rezygnacji z rezerwacji. 

 W przypadku anulowania rezerwacji lub jej części Gość ponosi następujące koszty: 

30% oszacowanego kosztu lub jego części na 30 dni przed planowanym pobytem. 

50% oszacowanego kosztu lub jego części na 20 dni przed planowanym pobytem. 

100% oszacowanego kosztu lub jego części na 10 dni przed planowanym pobytem. 

 Ośrodek Słoneczna ma prawo do rozwiązania umowy z Gościem jednak nie mniej niż 

na 31 dni przed planowanym pobytem bez ponoszenia kosztów. 
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2. Zameldowanie w ośrodku. 

 Gość Ośrodka Słoneczna zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przed 

zameldowaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W 

przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie 

Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju. 

 Zameldowanie się w recepcji. 

 Dokonanie należnej wpłaty za nocleg oraz opłatę miejscową. 

 Odbiór kluczy do pokoju 

 Prosimy o zgłaszanie wszelkich zauważonych usterek w pierwszym dniu pobytu, 

zgłoszone później, np. w ostatnim dniu, nie będą uwzględniane. 

 Ustawienie pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym. 

3. Cisza nocna. 

 Obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00 następnego dnia. 

 Zmiana godzin ciszy nocnej może nastąpić w przypadku organizowania imprez 

kulturalno- oświatowych o charakterze ogólnym lub przez grupy zorganizowane po 

uzgodnieniu. 

 Pokój lub domek w Ośrodku Słoneczna wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa 

trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego. 

1. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na 

jedną dobę. 

2. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako 

przedłużenie pobytu.  

3. Pobyt Gości 

 Gość Ośrodka Słoneczna nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie 

upłynęła doba hotelowa, za którą uiścił opłatę. 

 Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 

do godziny 22.00. 

 Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa Ośrodka Słoneczna po 

godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na 

odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby 

nastąpi według ceny dostawki z cennika dostępnego w recepcji hotelu. 

 Gość Ośrodka Słoneczna ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za 

wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń 

hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. 

 



 

4. Porządek w pokojach. 

 Ośrodek Słoneczna zapewnia sprzątanie w pokojach i wymianę ręczników na życzenie 

Gościa i za dodatkową opłatą wg. cennika. 

5. Sprawy porządkowe. 

 Na terenie ośrodka, szczególnie w pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz 

palenia tytoniu poza wyznaczonymi do tego miejscami. 

 Należy przestrzegać zarządzeń wewnętrznych, szczególnie w odniesieniu do korzystania 

z urządzeń, sprzętu, obiektów rekreacyjnych i sportowych oraz pomieszczeń służących 

działalności kulturalno- oświatowej. 

 Należy przestrzegać przepisów ppoż. oraz przepisów z zakresu ochrony środowiska. 

 Korzystanie z jakichkolwiek urządzeń przez osoby nieletnie bez nadzoru osób dorosłych 

jest zabronione. 

 Obowiązuje zakaz wchodzenia i przebywania w obiektach zaplecza gospodarczego i 

przeznaczonych dla obsługi ośrodka. 

 Dopuszcza się trzymanie psów na terenie ośrodka pod warunkiem, że posiadają 

aktualne szczepienia obowiązkowe i są prowadzone na smyczy (agresywne w 

kagańcach). 

 Zabrania się pozostawiania psów bez opieki. 

 Wszystkie zauważone nieprawidłowości dotyczące poziomu usług, funkcjonowania 

urządzeń, czystości i porządku, szczególnie wymagające natychmiastowej interwencji, 

należy zgłaszać w recepcji. 

 Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach lub 

domkach Ośrodka Słoneczna i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych 

urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.  

6. Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że 

są zamknięte. 

7. Odpowiedzialność Ośrodka Słoneczna z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez 

Gościa do Ośrodka Słoneczna regulują przepisy ar t. 846-849 Kodeksu Cywilnego. 

8. Ośrodek Słoneczna świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku 

zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, 

co umożliwi reakcję. 

9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju lub domku Ośrodka Słoneczna przez 

wyjeżdżającego Gościa Ośrodek Słoneczna przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie 

podlegają zniszczeniu. 

10. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Ośrodek Słoneczna może 

odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do 

niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka Słoneczna, uregulowania należności za  

 



 

dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia 

oraz opuszczenia terenu Ośrodka Słoneczna. 

11. Ośrodek Słoneczna może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu 

rażąco naruszył powyższy regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka Słoneczna lub Gości 

albo szkodę na osobie Gości, pracowników Ośrodka Słoneczna lub innych osób przebywających w 

Ośrodku Słoneczna, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Ośrodku Słoneczna. 

 

      

Informacje dodatkowe: 

 Internet Wi-Fi: Restauracja_2, hasło: slonko123 

 W recepcji Ośrodka Słoneczna znajduje się sejf do dyspozycji Gości, w celu przechowania 

wartościowych rzeczy. 

 Śniadanie dla Gości Ośrodka Słoneczna podawane jest codziennie od 08.30 do 11.30 

Restauracja zastrzega sobie możliwość zmiany godzin wydawania śniadań, o czym Goście 

zostaną poinformowani. 

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny posiłków. 

 Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia w naszej restauracji: 

Śniadanie: 20,00 zł 

Obiad: 25,00 zł 

 Leżaki plażowe dostępne dla Gości znajdują się w recepcji Ośrodka Słoneczna 

 W Ośrodku Słoneczna zarówno w pokojach, domkach jak i pozostałych pomieszczeniach 

obowiązuje zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia. 

 Room service: 

Pokoje 12,00 zł/doba 

Domki: 15,00 zł/doba 

Wymiana pościeli 6,00 zł/szt. 

Każdorazowo należy zgłaszać w recepcji, chęć skorzystania z usługi. 

Życzymy udanego wypoczynku. 

 


